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BESLUIT van 10 september 1969, Stb. 404,
tot uitvoering van de artikeien 28-32 van
de Kernenergiewet. (Radioaetieve-stoffen-
besluit Kernenergiewet).

Wij JULIANA, enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid van 1 okto-
ber 1968, Directoraat'Generaal van de Volks-
gezondheid, Directie Milieu* en Voedings-
hygie'ne, Hoofdafdeling Kerncr>eigic en Stra-
lenbescherming, ao. 80932. gedaan in over-
eenstemming met Onze Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen, van Verkeer en Water-
staat en van Landbouw en Visserij, de Centrale
Raad voor de Kernenergie gehoord;

Gelet op de artikelen 28, 29, ?••), 31, 32, 35,
57,73 en 76 van de Kernenergiewet (Stb. 1963,
82);

De Raad van State gehoord (advies van 30
oktober 1968, no. 40);

Gezien het nader rapport van de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
van i september 1969, Directoraat-Generaal
vaa de Volksgezondheid, Directie Milieu- en
Voedingshygiëne, Hoofdafdeling Kernenergie
en Strslenbeschemiing, no. 130096, uitgebracht
in overeenstemming met Onze voornoemde
Ministers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ I. Algemene bepalingen

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit besluit
wordt verstaan onder:

a. v:et: de Kernenergiewet {Stb. 1963, 82);
b. Onze Minister; Onze Minister van Sociale

Zaken en Volksgezondheid.
2. Artikel 2 v£.n het Dcfinitiebeskiit Kern-

energiewet (Stb. '969, 353) is van toepassing.
Art. 2. Dit besluit is niet van toepassing op

hel bereiden, voorhanden hebben, toepassen
en zich ontdoen van radioactieve stoffen op
mynbouwinsïallaties in de zin van het Mijn-
reglement continentaal plat (Sib. J967, 158).

Art. 3. Bit besluit is niet van toepassing op
het voorhanden hebben van radioactieve stof-
fen bij opslag in velband met het vervoer.
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Art. 4. Dit besluit Iaat het bij of krachtens

de Veiligheidswet 1934 (Stb. 352) of de Mijn-
wet 1903 (Stb. 1904, 73) met betrekking tot
radioactieve stoffen bepaalde onverlet.

§ 2. Vergunningen

Art. 5. Voor de toepassing van deze para-
graaf wordt onder handeling het voorhanden
hebben van radioactieve sioflen mede begre-
pen.

Art. 6. 1. Het in artikel 29, eerste lid, van
de wet vervatte verbod zonder vergunning van
Onze Minister radioactieve sloffen te bereiden,
voorhanden te hebben of toe te passen geldt
met betrekking tot alle radioactieve stoffen
met uitzondering van:

o. radioactieve stoffen, waarvan de activi-
teit minder bedraagt dan 0,002 microcurie per
gram;

b. rubidium-87, samarium-147, rhenium-
187, indium-115 en neodymium-144.

2. Indien de activiteit van radioactieve stof-
fen, die tezamen als één bron van straling
Jcumien worden beschouwd, minder bedraagt
dan:

o. bij de zeer hoog rr.diotoxische nucliden
0,1 microcurie

6. bij de hoog radiotoxische nucliden 1
microcurie

c. bij de matig radiotoxische nucliden 10
microcurie

d. bij de laag radiotoxische nucliden 100
microcurie
geldt het in het eerste lid genoemde verbod met
betrekking tot die stolïen niet.

3. Het in het eerste lid bedoelde verbod
geldt voorts niet met betrekking tot storten.
die uitsluitend wegens de aanwezigheid daarin
van natuurlijk thorium moeten worden aan-
gemerkt als radioactieve stoffen, in hoeveel-
heden welke ten hoogste 100 gram var. dar
element bevatten.

4. Het in het eerste lid bedoelde verbod
geldt bovendien niet met betrekking tot radio-
actieve stotfen, die zich bevinden in een appa-
raat van een door Onze Minister aangewezen
typs, waarvan het exposietempo minder is dan
0,1 milliröntgen per uur op 0,1 meter afstand
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van welke plaats ook van het oppervlak van
het apparaat. Een zodanige aanwijzing vindt
plaats, indien naar het oordeel van Onze Mi-
nister de radioactieve stoffen in het apparaat
afdoende tegen aanraking en verspreiding
buiten het apparaat zijn beschermd, en ook
overigens het belang van de volksgezondheid
zich niet tegen de aanwijzing verzet. Een aan-
wijzing als in dit lid bedoeld wordt in de Staats-
courant bekend gemaakt.

5. Onze Minister stelt regolen vast met be-
trekking tot de indeling van radioactieve nu-
diden volgens hun radiotoxiciteit als bedoeld in
het tweede lid. Deze regelen worden in de
Staatscourant bekend gemaakt l

Art. 7. 1. Het in artikel 29, eerste lid, van
de wet vervatte verbod zich zonder vergunning
van Onze Minister van radioactieve stoffen te
ontdoen geldt met betrekking tot alle radio-
actieve stoffen met uitzondering van:

a. radioactieve stoffen, waarvan de activi-
teit minder bedrasgt dan 0,002 microcurie per
gram;

b. rubidium-37, samarium-i47, rhenium-
187, indium-liS en neodymium-i44, alsmede
natuurlijk kalium.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt
in afwijking van dat lid, ondc^n, voor^het zich
van de daarbedoelde stoffen ontdoen door
lozing in lucht en door lozing in water slechts
dan niet, indien:

a. bij lozing in lucht de concentratie van
radioactieve stoffen bij het verlaten van het
lozingskanaal lager is dan 1 picocurie per
kubieke meter voor aJfastraling uitzendende
radioactieve stoffen of 100 picocurie per ku-
bieke meter voor bèta- en voor gamrnastraling
uitzendende radioactieve stoffen;

b. bij lozing in water van stoffen, die uitslui-
tend wegens de aanwezigheid daarin van
natuurlijk thorium moeten worden aange-
merkt als radioactieve stoffen, de concentratie
daarvan bij het verlaten van het lozingskanaal
lager is dan 1000 picocurie (overeenkomende
met 9 milligram natuurlijk thorium) per liter;

1 Regelen zijn gesteld bij ds Chssificatiebe-
schikking radiotoxiciteit van 14 nov. 1969, Stcrt.
234, eveneens opgenomen onder deze bijlagen.
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c. bij lozing in water van andere radio-

actieve stoffen dan onder b bedoelde de con-
centratie bij het verlaten van het lozingskanaal
lager is dan 10 picocurie per liter voor alfa-
straling uitzendende radioactieve stoffen en 300
picocurie per liter voor bèta- en voor gamma-
straling uitzendende radioactieve stoffen en
per vier opeenvolgende weken niet meer wordt
geloosd dan 0,3 onderscheidenlijk 10 micro-
curie.

3. Het in het eerste lid bedoelde verbod
geldt voorts niet voor:

a. het zich anders dan door lozing ontdoen
van radioactieve stoffen, in de gevallen, be-
doeld in artikel 6, tweede en derde lid;

b. het zich door afgifte aan een derde ont-
doen van radioactieve stoffen, dte zich be-
vinden in een apparaat van een door Onze
Minister krachtens artikel 6, vierde lid, aange-
wezen type;

c. het zich anders dan door lozing en anders
dan door afgifte aan een derde ontdoen van
radioactieve stoffen, die zich bevinden ia een
apparaat van een door Onze Minister krach-
tens artikel 6, vierde lid, aangewezen type,
mits Onze Minister zulks bij de aanwijzing
mede heeft bepaald;

d. het zich in andere dan de onder a, b, en c
bedoelde gevallen ontdoen van radioactieve
stoffen voor zover dit geschiedt ücor afgifte
aan een persoon, die krachtens de wet bevoegd
is die stoffen te bereiden, voorhanden te hebben
of toe te passen, dan wel aan een persoon, die
krachtens de wet bevoegd is die stoffen te %er-
voeren, en de stoffen bestemd zijn voor een
persoon, die krachtens de Nederlandse, Bel-
gische of Luxemburgse wet bevoegd is die
stoffen te bereiden, voorhanden te hebben of
voor een persoon in een ander land dan Neder-
land, Btlgië of Luxemburg;

e. het zich ontdoen van radioactieve afval-
stoffen door afgifte aan een door Onze Minister
erkende ophaaldienst voor radioactieve afval-
stoffen \

4. Van een bepaling als bedoeld in het derde
lid, onder c, wordt in de bekendmaking in de

1 Zie de aantekeningen onder artikel 29 van de
Kernenergiewet.
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Staatscourant, bedoeld in artikel 6, vierde lid,
melding gemaakt.

Art. S. Het in artikel 6, eerste lid, bedoelde
verbod geldt niet met betrekking tot radio-
actieve stoffen, die zich bevinden aan boord
van een schip onder vreemde vlag.

Art. 9. De aanvraag om een vergunning
dient te worden gericht tot Onze Minister en
in drievoud schriftelijk bij hem te worden in-
gediend.

Art. 10. De aanvraag om een vergunning
dient te bevatten:

a. een opgave van de naam en het adres van
de aanvrager;

b. een opgave van de radioactieve stoffen,
waarop de aanvraag betrekking heeft, zo mo-
gelijk onder vermelding van symbool, massa-
getal en energietoestand van de betrokken
nucliden, van de maximale activiteit en zo
nodig de hoeveelheid van de stoffen en van de
chemische en fysische toestand en de vorm,
waarin deze zich bsvinden, alsmede van de
handelingen, waarvoor de vergunning wordt
gevraagd;

c. een omschrijving van de plaats, waar de
handelingen, waarvoor de vergunning wordt
gevraagd, zullen worden verricht, of, indien de
handelingen op steeds wisselende plaatsen
zullen worden verricht, een zo goed mogelijke
aanduiding daarvan;

d. een opgave van de totale activiteit van de
radioactieve stoffen, welke op de onder c be-
doelde plaats dan wel op elk der onder c be-
doelde plaatsen ten hoogste aanwezig zal zijn;

s. een beschrijving van de wijze, waarop de
handelingen, waarvoor de vergunning wordt
gevraagd, zullen v/orden verricht, en een ver-
melding van het deel van die handelingen;

ƒ. een beschrijving van de maatregelen,
welke de aanvrager zal nemen ter bescherming
tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende
straling in en buiten de onder c bedoelde plaats
of plaatsen;

g. een opgave van de omstandigheden op
grond waarvan de aanvrager meent deskundig
te zijn met betrekking tot de in artikel 21,
eerste lid, onder a, b en c genoemde onder-
werpen, dan wel van de namen van de des-
kundige persenen, die overeenkomstig de ge-

183
noemde bepaling door hem zijn of zullen wor-
den aangewezen, onder vermelding van de om-
standigheden, op grond waarvan deze persenen
geacht kunnen worden deskundig te zijn;

h. een opgave van de tijdsduur, waarvoor
een vergunning wordt verlangd.

Art. 11. Indien Onze Minister van oordeel
is, dat een aanvraag onvoldoende gegevens
bevat om haar te kunnen beoordelen, kan hij
verlangen, dat binnen een door hem te stellen
termijn die daartoe nodige verdere gegevens
worden verstrekt.

Art. 12. 1. Van de ontvangst van een aan-
vraag om een vergunning voor het verrichten
van handelingen met radioactieve stoffen doet
Onze Minister, onder toezending van een af-
schrift van de aanvraag, mededeling aan gede-
puteerde staten van de provincie, waarin de
gemeente is gelegen, binnen welke de hande-
lingen, waarvoor de vergunning wordt ge-
vraagd, zullen worden verricht. De medetk'iag
kan, indien toepassing is gegeven aan artikel) 1,
geschieden na ontvangst van de in dat artikel
bedoelde gegevens.

2. Na ontvangst van een mededeling als be-
doeld in het eerste lid brengen gedeputeerde
staten deze, onder toezending var, een af-
schrift van de aanvraag, onverwijld tor kennis
van het bestuur der gemeente binnen welke cie
handelingen, waarvoor de vergunning werdt
gevraagd, zullen worden verricht. Indien tot
die handelingen het lozen van radioactieve
stoffen in oppervlaktewater behoort, geschiedt
de kennisgeving tevens aan het orgaan, dat be-
last is met het kwalitatieve beheer van dat ge-
deelte van het oppervlaktewater, waarin zai
worden geloosd.

3. Gedeputeerde staten doen Onze Minister
onverwijld mededeling van de gemeenter., aan
welker tostuur overeenkomstig het tweede !id
kennisgeving is gedaan, onder vermelding van
de datum, waarop zulks is geschiedt.

Art. 13. 1. Het gemeentebestuur, dat een
kennisgeving als bedoeld in artikel 12, tweede
lid, heeft ontvangen, maakt deze zo spoedig
mogelijk op de in de gemeente gebruikelijke
wijze bekend en draagt zorg, dat de aanvraag
gedurende drie weken na de bekendmaking ter
inzage ligt op de secretarie van de gemeente.
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2. Het gemeentebestuur draagt bovendien
zorg, dat gelijktijdig met de bekendmaking, be-
doeld in het eerste lid:

a. openbare kennisgeving wordt gedaan
door aanplakking op het terrein, waar de han-
delingen, waarvoor de vergunning wordt ge-
vraagd, zullen worden verricht;

b. schriftelijk kennis van de mededeling
wordt gegeven aan de eigenaren en gebruikers
van de percelen, grenzende aan dat, waar de
handelingen ?ui!en worden verricht.

3. Indien de handelingen, waarvoor de ver-
gunning wordt gevraagd, zuilen worden ver-
licht op ten plaats, gelegen binnen 200 meter
van de grens van een andere gemeente, ge-
schiedt de bekendmaking, bedoeld in bet
eerste lid, ook in die gemeente, zulks op de
aldaar gebruikelijke wijze en gelijktijdig met de
bekendmaking ir. de gemeente binnen welke de
handelingen zullen worden verricht. Het be-
stuur van de laatstgenoemde gemeente ver-
schaft daarioc tijdig de nodige gegevens aan
het bestuur dier andere gemeente.

Art. 14. 1. Belanghebbenden kunnen bin-
nen drie wekrn na de bekendmakingen, be-
doeld in artikel 13, schriftelijk bezwaren, ont-
leend aan vrees voor gevaar, schade of hinder,
tegen het verlenen van de vergunning indienen.
De bezwaarschriften dienen te worden gericht
tot Onze Minister en te worden ingediend bij
het bestuur van de gemeente, binnen welke de
handelingen, waarvoor de vergunning wordt
gevraagd, zullen v orden verricht, of, voor wat
betreft bezwaren van de gemeente zelf, bij
Onze Minister. Het gemeentebestuur zendt de
ontvangen bezwaarschriften, desgewenst voor-
zien van zijn opmerkingen, zo spoedig moge-
lijk, doch in elk geval binnen zes weken na de
bekendmakingen, bedoeld in artikel 13, aan
Onze Minister.

2. Onze Minisier geeft de aanvrager kennis
van de door belanghebbenden ingediende be-
zwaren en stelt hem in de gelegenheid binnen
een daarbij te steilen termijn mede te delen,
tot welke opmerkingen deze bezwaren hem
aanleiding geven dan wei op welke wijze hij
bereid is daaraaa tegemoet te komen.
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Art. 15. * 1. De artikelen 12—14 blijven bui-

ten toepassing met betrekking tot een aanvraag
om een vergunning voor het verrichten van
handelingen met radioactieve stoffen:

a. in een voertuig of aan boord van een
vaartuig of van een luchtvaartuig;

b. op steeds wisselende plaatsen, indien naar
het oordeel van Onze Minister het belang van
de toepassing van die artikelen niet opweegt
tegen de daaraan verbonden bezwaren.

e. indien de stoffen radioactieve nucüden
bevatten, die op hechte wijze in vaste stoffen,
welke geen ioniserende stralen uitzenden, zijn
opgenomen, dan wel door een zodanig omhul-
sei zijn omgeven, zulks op zodanige wijze dat
de laatstgenoemde stoffen of het omhulsel vol-
doende weerstand bieden om onder normale
omstandigheden elke verspreiding van radio-
actieve stoffen en elke besmetting te voorko-
men, mits de activiteit van de radioactieve
stoffen niet meer bedraagt dan

- bij de zeer hoog radiotoxische nucliden
100 miliicurie

- bij de hoog radiotoxische nucliden 1 curie
- bij de matig radiotoxische nucliden 10

curie
- bij de laag radiotoxische nucliden 100

curie;
d. in het belang \an wetenschap of onder-

zoek, indien naar het oordeel van Onze Minis-
ter in overeenstemming met Onze Ministers
wie het mede aangaat, het belang van de toe-
passing van die artikelen niet opweegt tegen
de daaraan verbonden bezwaren;

e. voor medische toepassingen, indien naar
het oordeel van Onze Minister het belang van
de patiënt onverwijld toepassing van die stof-
fen vereist.

2. De artikelen 12—14 blijven voorts buiten
toepassing met betrekking tot een aanvraag
om een vergunning voor het zich ontdoen van
radioactieve stoffen, welke zullen ontstaan
tijdens het gebruik van splijtstoffen in een in-
richting als bedoeld in artikel 15, onder ' \ dan
wel in een uitrusting als bedoeld in artikel 15,
onder c, van de wet.

1 Gewijzigd bij besluit van 17 juni 1971, Stb.
430.
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3. De artikelen 12-14 blijven eveneens bui-

ten toepassing ten aanzien van een aanvraag
om een vergunning indien aan de aanvrager
reeds eerder een vergunning voor het terzelfder
plaatse aanwenden van radioactieve stoffen
was verleend en naar het oordeel van Onze Mi-
nister niet te verwachten is dat door de hande-
lingen met radioactieve s»ofien, waarvoor ver-
gunning wordt gevraagd, groter gevaar, schade
of hinder kan worden veroorzaakt dan bij de
eerder verleende vergunning in aanmerking is
genomen.

Art. 16. ] . Binnen een week na verzending
van zijn beschikking op de aanvraag doet
Onze Minister aan het bestuur van de gemeente,
waaraan de in artikel 12, tweede lid, bedoelde
kennisgeving is gedaan, en aan degenen, die
bezwaren hebben ingediend tegen het verlenen
van de vergunning, mededeling van zijn be-
slissing. Deze mededeling vermeldt, indien de
vergunning is verleend, hetgeeri daarbij ten
aanzien van de ingediende bezwaren is over-
wogen.

2. Het in het eerste lid bedoelde bestuur
brengt, indien artikel 13, derde lid, toepassing
heeft gevonden, de mededeling ter kennis van
het bestuur dar betrokken andere gemeente.

Ar t 17. Van het verlenen van een vergun-
ning wordt in de Staatscourant mededeling ge-
daan.

Art. 18. De houder van een vergunning is
verplicht aan Onze Minister kennis te geven
van een na het verlenen van de vergunning op-
getreden wijziging in een der gegevens, ver-
meld bij de aanvraag van de vergunning.

A r t 19. De krachtens artikel 31, eerste lid,
van de wet aan een vergunning te verbinden
voorschriften strekken ertoe:

a. maatregelen voor te schrijven ter verze-
kering van de naleving van het in de artikelen
21—36 bepaalde;

b. het zich anders dan door afgifte van
radioactieve stoffen ontdoen te regelen.

§ 3. Het aanwenden en het ziek ontdoen
van radioactieve stoffen

Afdeling 1. Algemeen
Art. 20. 1. Voor de toepassing van deze
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paragraaf wordt onder het aanwenden van
radioactieve stoffen verstaan:

a. het bereiden, voorhanden hebben of toe-
passen van radioactieve stoffen voorzover
daardoor het in artikel 6 bedoelde verbod
geldt;

b. het bereiden, voorhanden hebben of toe-
rassen van radioactieve stoffen in de gevallen,
waarin artikel 8 van toepassing is.

2. Voor de toepassing van deze paragraaf
wordt onder het zich ontdoen van radioactieve
stoffen verstaan:

a. het zich ontdoen van radioactieve stoffen
voor zover daarvoor het in artikel 7 bedoelde
verbod geldt;

b. het zich ontdoen van radioactieve stoffen
in de gevallen, waarin artikel 7, derde lid,
onder d of e, van toepassing is.

Art. 21. 1. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt of zich daarvan ontdoet, dient des-
kundig te zijn met betrekking tot:

a. de gevaren vat: de door de radioactieve
stoffen uitgezonden straling;

b. de wijze, wacrop bescherming tegen de
onder a bedoelde gevaren kan worden ver-
kregen;

c. de met de radioactieve stoffen te verrich-
ten werkzaamheden;
dan wel ervoor zorg te dragen, dat de werk-
zaamheden worden verricht door dan wel
onder leiding of toezicht van door hem aange-
wezen en terzake jegens hem verantwoorde-
lijke personen die deskundig zijn met betrek-
king tot de onder a, b en c genoemde onder-
werpen.

2. Voor de toepassing van dit artikel worden
personen, die diploma's hebben verworven of
opleidingen hebben gevolgd, door Onze Mi-
nister in overeenstemming met Onze Ministers,
wie het mede aangaat, daartoe aangewezen,
geacht te voldoen aan de in het eerste lid be-
doelde deskundigheidseisen. Een aanwijzing
als bedoeld in de eerste volzin wordt in ds
Staatscourant bekendgemaakt.

Art. 22. 1. Indien degene, die radioactieve
stoffen aanwendt of zich daarvan ontdoet, de
desbetreffende werkzaamheden niet uitsluitend
zelf verricht, is hij verplicht ervoor zorg te
dragen, dat voor degenen, die de werkzaam-
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heden verrichten, en voor degenen, die aan het
verrichten van de werkzaamheden leiding
geven of daarop toezicht houden, schriftelijke
instructies worden vastgesteld ter verzekering
van de naleving van de bij of krachtens dit
besluit gegeven voorschriften.

2. Degene, voor wie een instructie als in het
eerste lid bedoeld is vastgesteld, is verplicht
deze in acht te nemen.

Afdeling 2. Ket aanwenden van radio-
actieve stoffen

Art. 23. 1. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht ervoor zorg te dragen,
dat bestraling of besmetting van personen door
de door hem aangewende radioacikve stoffen
door doeltreffende maatregelen zoveel moge-
lijk wordt tegengegaan en dat de gevolgen van
besmetting zoveel mogelijk worden beperkt.

2. In gevallen, waarin bestraling of besmet-
ting onvermijdelijk is, is hij verplicht ervoor
zorg te dragen, dat het aantal aan ioniserende
straling blootgestelde personen, niet vermijding
van een ontoelaatbaar te achten IxsT.-aling of
besmetting per persoon, zoveel mogelijk wordt
beperkt.

3. Vpor de toepassing van dit artikei worden
onder personen niet begrepen personen, die
door of op voorschrift van een arts voor diag-
nostische of therapeutische doeleinden aan
ioniserende straling worden blootgesteld.

Art. 24. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht ervoor zorg te dragen,
dat verspreiding van de door hem aangewende
radioactieve stoffen in de biosfeer wordt voor-
komen, voorzover zodanige verspreiding niet is
toegestaan.

Art. 25. 1. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht ervoor zorg te dragen,
dat de desbetreffende werkzaamheden zodanig
geschieden, dat gevaar voor mensen door be-
straling of door besmetting van dieren, planten
of goederen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

2. Hij is verplicht produkten van dierlijke,
plantaardige of andsre oorsprong, die hij
onder zich heeft en v/aar van hij weec ai' rede-
lijkerwijs moet vermoeden, dat zij met radio-
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actieve stoffen zijn besmet, te behand<
radioactieve afvalstoffen voorzover nte
krachtens enige wet anders is bepaald.

Art. 26. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplichi ervoor zorg te dragen,
dat de desbetreffende werkzaamheden op
veilige wijze geschieden en dat de daarbij ge-
bruikte hulp- en beveiligingsmiddelen voldoen
aan de eisen van go;d en veilig werk en in
goede staat van onderhoud verkeren.

Art. 27. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht maatregelen te nemen,
ertoe strekkende dat wordt verhinderd, dat
lokalen woiden betreden, bergruimten worden
geopend dan wet beschermingen of hulp-
middelen worden verwijderd gedurende de tijd,
dat zulks ontoelaatbare bestraling dan wol be-
smetting ten gevolge zou kunnen hebben.

Art. 28. Onverminderd het in artikel 29 be-
paalde is degene, die radioactieve stoffen aan-
wendt, verplicht ervoor zorg te dragen, dat de
vloeren, plafonds en wanden, alsmede de zich
daarin bevindende luiken, deuren, ramen, kijk-
glazen er dergelijke, van lokalen, waarin
radioactieve stoffen aanwezig plegen te zijn,
zodanig zijn samengesteld of ingericht, dat
buiten die lokalen personen door die aanwen-
ding geen groter dosisequivalent kunnen ont-
vangen dan 0,5 rem in één jaar voor de bloed-
vormende orgar.en en de gonaden.

Art. 2S. Hot is verboden radioactieve stoffen
aan te wenden in de nabijheid van percelen,
waar zich geregsld personen bevinden, tenzij
zodanige maatregelen zijn getroffen, dat aldaar
personen door de aangewende radioactieve
stoffen geen groter dosisequivalent kunnen
ontvangen dan 150 millirem in één jaar.

Art. 30. 1. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht ervoor zorg te dr.\get>,
dat op beveiligingsmiddelen tegen straling en
op delen van gebouwen, welke strekken tot
bescherming tegen straling, een voor het
stralingverzwakkend vermogen daarvan ken-
merkende aanwijzing duidelijk en onuitwisbaar
is aangegeven, dan wel, indien zulks redelijker-
wyze niet mogelijk is, gegevens beschikbaar
worden gehouden, waaruit het stralingver-
zwakkend vermogen van die beveiügings-
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middelen en delen van gebouwen blijkt.

2. Hij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat
daar, waar mensen door zijn toedoen een dosis-
equivalent van meer dan 0,5 rem in één jaar
voor de bloedvormende organen en de gonaden
kunnen ontvangen en waar gevaar bestaat voor
besmetting, op daarvoor geschikte plaatsen
doelmatige en duidelijke waarschuwingsborden
of-tekens zün aangebracht. Onze Minister kan
modellen vaststellen.

Art. 31. 1. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht ervoor zorg te dragen,
dat in omstandigheden, waarin personen een
dosisequivalent van meer dan 0,5 rem in één
jaar voor de bloedvormende organen en de
gonaden kunnen ontvangen, periodiek of, in-
dien de omstandigheden zulks vereisen, door-
lopend bepalingen plaatsvinden van het dosis-
tempo ter plaatse waar iich personen kunnen
bevinden.

2. Het eerste lid is niet van toepassing, in-
dien de straling uitsluitend personen kan tref-
fen, die door of op voorschrift van een arts
voor diagnostische of therapeutische doel-
einden aan ioniserende straling worden bloot-
gesteld.

Art. 32. Degene, die radioactieve stoffen
aanwendt, is verplicht ervoor zorg te dragen,
dat iu omstandigheden, waarin personen door
zijn toedoen aan besmetting kunnen worden
blootgesteld, op daarvoor in aanmerking
komende plaatsen metingen worden verricht.

Afdeling 3. Het zich ontdoen van radio-
actieve stoffen

Art. 33. Degene, die zich van radioactieve
stoffen ontdoet, is verplicht maatregelen te
nemen, ertoe strekkende, dat dit zodanig ge-
schiedt, dat bestraling en besmetting van men-
sen, dieren, planten en goedsren door die
stoffen op doeltreffende wijze wordt tegenge-
gaan.

Art. 34. Desene, die zich van radioactieve
stoffen ontdoet door afgifte ten vervoer, is ver-
plicht ervoor zorg te dragen, dat aan de voor
het betrokken vervoer geldende voorschriften
met betrekking tct de verpakking en de daarop
aan te brengen opschriften en gevaarsetiketten
wordt voldaan.
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Afdeling 4. Het bewaren en het zich
ontdoen van radioactieve afvalstoffen

Art. 35. 1. Degene, die radioactieve afval-
stoffen voorhanden heeft, is onverminderd het
bepaalde in afdeling 2 verplicht ervoor zorg te
dragen, dat deze stoffen worden bewaard op
zodanige wijze, dat zij zoveel mogelijk zijn be-
veiligd tegen brand, diefstal of het op andere
wijze verloren gaan.

2. Hij is verplicht maatregelen te nemen,
ertoe strekkende, dat het bewaren zodanig ge-
schiedt, dat bestraling en besmetting van men-
sen, dieren, planten en goederen door die
stoffen op doeltreffende wijze wordt tegen-
gegaan.

Art 36. Het zich anders dan door lozing en
door afgifte aan een ander van radioactieve
afvalstoffen ontdoen dient te geschieden door
deponeiing op eer. zodanige plaats, op een
zodanige wijze en onder zodanige omstandig-
heden, dat testraling en besmetting van men-
sen, dieren, nlanten en goederen door die
stoffen op doeltreffende wijze wordt tegen-
gegaan.

Afdeling 4a

Bijzondere roeien met betrekking tot radio-
actieve lulnjevende verf op uurwerken

Art. 36a. 1. Voor de toepassing van deze
afdeling wordt verstaan onder:

a. uurwerken: voor persoonlijk gebruik be-
stemde uurwerken die radioactieve lichtgeven-
de verf bevatten;

b. polshorloges: uurwerken die onder nor-
male omstandigheden aan de pols worden ge-
dragen;

c. zakhorloges: uurwerken die onder nor-
male omstandigheden op de persoon worden
gedragen anders dan aan de pols;

d. klokken: uurwerken die onder normale
omstandigheden niet op de persoon worden
gedragen, zoals wekkers, pendules, e.d.;

e. totale activiteit: de totale activiteit van de
lichtgevende verfin een uurwerk, onverschillig
welke delen van het uurwerk daarmede zijn
behandeld;

ƒ. gewoon uurwerk: uurwerk waarvan de
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lichtgevende verf geen andere nucliden bevat
en dat geen hogere totale activiteit bezit dan
aangegeven in de onderstaande tabel:

polshorloges

zakhorloges

klokken

nuciide

H-3
Pm-147
Ra-226

H-3
Pm-147

H-3
Pm-147
Ra-226

totale activiteit

7,5 millicurie
150 microcurie

0,15 microcurie

7,5 millicurie
150 microcurie

10 millicurie
200 microcurie

0,2 microcurie

g. bijzonder uurwerk: uurwerk, niei zijnde
een gewoon uurwerk.

Arf. 36b. Het is verboden uurwerken te ver-
vaardigen of voorhanden te hebben met het
doel deze binnen Nederland in de handel te
brengen, die niet voldoen aan de volgende
eisen:

a. de lichtgevende verf mag geea andere
nucliden bevatten en het uurwerk mag geen
hogere totale activiteit bezitten dan aangegeven
in de onderstaande tabel:

nuciide totale activiteit

H-3 25 miilicurie
Pm-147 0,5 millicurie
Ra-226 1,5 microcurie

b. de lichtgevende verf mag slechts één
nuciide bevatten;

c. voor zover het zakhorloges betreft: deze
mogen geen Ra-226 bevatten;

d. de lichtgevende verf moet zodanig op het
oppervlak zijn gehecht dat de aanhechting
bestand is tegen buigen, het tullen, het schok-
ken en de temperatuurschonimelingen waar-
aan het uurwerk bij normaal gebruik is bloot-
gesteld;

e. de zich in de lichtgevende verf bevinden-
de nucüdc dient zich, hetzij door de chemische
samenstelling, heizij door het toegepaste bind-
middel, te bevinden in een nict-gemakkelijk op-
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losbare vorm;

ƒ. de constructie van het uurwerk dient zo-
danig te zijn dat de gebruiker onder normale
omstandigheden beschermd is tegen recht-
streekse aanraking van de met lichtgevende
verf behandelde delen van het uurwerk.

g. het omhulsel van het uurwerk dient bèta-
straling met lage energie afdoende af te scher-
men;

h. het doorzichtige gedeelte van het omhul-
sel dient een dikte te hebben overeenkomende
met een dichtheid van 50 mg per cm2 op elk
punt;

/. het doorzichtige gedeelte van het omhulsel
dient bestand te zijn tegen de omstandigheden,
optredende bij normaal gebruik van het uur-
werk, daaronder begrepen stoten, schokken
en vallen.

Art. 35c. 1. Degene die uurwerken vervaar-
digt, is verplicht controles uit te voeren om
vast te stellen dat de uurwerken voldoen aan
het in artikel 36è bepaalde. Deze controles
dienen ten minste de in de bijlage van dit be-
sluit omschreven beproevingen te omvatten.

2. De uitvoering van de in het eersie lid
bedoelde controles en de resultaten daarvan
dienen door de vervaardiger te worden aange-
tekend in een daartoe bestemd register.

3. Onze Minister kan van de voorgaande
leden ontheffing verlenen indien de vervaar-
diger ten genoegen van Onze Minister aan-
toont dat de in die leden bedoelde controles
door een ander worden uitgevoerd.

Art. 36d. Het is verboden buiten Nederland
vervaardigde uurwerken voorhanden te heb-
ben met het doel deze binnen Nederland in de
handel te brengen, tenzij uit een schriftelijke
verklaring van degene die de uurwerken heeft
geleverd, blijkt dat zij voldoen aan de OECD
Radiation Protection Standards for Radio-
luminous Timepieces.

Art. 36e. Degene die herstellingen aan uur-
werken verricht, is verplicht ervoor zorg te
dragen dat niet ten gevolge van de herstel-
werkzaamheden afwijkin&en van de in artikel
366 gestelde eisen ontstaan.

Art. 36f. 1. Degene die bijzondere uur-
werken vervaardigt, is verplicht ervoor zorg te
dragen dat de wijzerplaten worden voorzien
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van een merkteken, als in de onderstaande ta-
bel is aangegeven achter de in de gebruikte
lichtgevende verf aanwezige nuclide:

nuclide merkteken

H-3 T 25
Pm-147 Pm 0,5
Ra-226 Ra 1,5

2. Het is verboden bijzondere uurwerken
voorhanden te hebben met het doei deze bin-
nen Nederland in de handel te brengen, indien
deze niet zijn voorzien van het in het eerste lid
bedoelde merkteken.

Art. 36g. 1. Degene die gewone uurwerken
vervaardigt, is verplicht ervoor zorg te dragen
dat de totale activiteit gemiddeld niet hoger is
dan aangegeven in de onderstaande tabel:

polshorloges

zakhorloges

klokken

nuclide

H-3
Pm-147
Ra-226

nuclide

H-3
Pm-147

H-3
Pm-147
Ra-226

gemiddelde totale
activiteit

S miliicurie
100 microcurie

0,1 microcurie

gemiddelde toiale
activiteit

5 miliicurie
100 microcurie

7,5 miliicurie
150 microcurie

0,15 microcurie

2. Het in het eerste lid bedoelde gemiddelde
dient te worden vastgesteld door metingen aan
een adequaat monster, willekeurig genomen
uit de uurweiken of onderdelen daarvan van
een bepaald type, die zijn vervaardigd in enige
produktiegang waarbij noch de produktie-
methcde, noch de gebezigde materialen of het
type of merk van de gebezigde lichtgevende
verf wijzigingen ondergaan. Artikel 36c is van
overeenkomstige toepassing.

Art. 36h. 1. In afwijking van de artikelen
6 en 7 geldt het in artikel 29, eerste iid, van de
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wet vervatte verbod zonder vergunning van
Onze Minister radioactieve stoffen voorhanden
te hebben, toe te passen of zich daarvan te ont-
doen niet met betrekking tot gewone uur-
werken voor zover het betreft het voorhanden
hebben, toepassen of zich daarvan ontdoen
door detailhandelaren en particulieren.

2. Evenmin geiden ten aanzien van het
voorhanden hebben, het toepassen of het zich
ontdoen van gewone uurwerken door detail-
handelaren en particulieren do bepalingen, ver-
vat in de voorgaande en volgende afdelingen
van deze paragraaf.

3. Het eerste en tweede lid zijn voor detail-
handelaren niet van toepassing met betrekkin?
tot buiten Nederland vervaardigde uurwerken
die zij binnen Nederlands grondgebied hebben
gsbracht of doen brengen.

Afdel ing 5. Nade re eisen
Art. 37. 1. Degene, die radioactieve stoffen

aanwendt dan wel zich daarvan ontdoet, is ver-
plicht te voldoen aan nadere eisen, ter zake \an
de in de artikelen 23—36h vervatte bepalingen
aan hem gesteld door de regional inspecteur
van de volksgezondheid, belast met het toe-
zicht op de hygiëne van het milieu in het gebied,
waar hij de radioactieve stoften aanwendt of
zich daarvan ontdoet. Doze stelt de eisen na
overleg met de inspecteur van de volksgezond-
heid, wie het mede aangaat.

2. Eisen die mede strekken ter bescherming
bij arbeid van de hieronder genoemde aard
worden slechts gesteld nadat tevens oveiieg is
gepleegd met het daarbij genoemde overheids-
orgaan :

a. arbeid waarop de Veiligheidswet 1934 van
toepassing is: het bevoegde districtshoofd van
de arbeidsinspectie;

b. stuwadoorsarbeid: de ter plaatse bevoeg-
de hoofdinspecteur van de havenarbeid;

c. arbeid op of in een mijnwerk, op een
boorwerk of bij mijnbouwkundige onder-
zoekingen: de Inspecteur-Generaal der Mijnen.

3. Eisen die uitsluitend strekken ter be-
scherming bij arbeid van de in het tweede lid
genoemde aard worden in afwijking van het
eerste lid gesteld door het daarbij in het tweede
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lid genoemde orgaan.
4. In het tweede lid wordt onder „stuwa-

doorsarbeid", onderscheidenlijk onder „mijn-
werk" en „boorwerk", verstaan hetgeen daar-
onder in de Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486),
onderscheidenlijk in het Mijnreglement 1964
(Stb. 538) wordt verstaan.

Afdeling 6. Adminis t ra t ie en aangifte

Art. 38. 1. De in artikel 28 van de wet ver-
vatte verplichting tot het voeren van admini-
stratie en het doen van aangifte omtrent het
bereiden, het voorhanden hebben en hei toe-
passen van radioactieve stoffen, alsmede om-
trent het zich daarvan ontdoen, rust op
ieder, die bevoegdelijk radioactieve stoffen
aanwendt dan wel zich daarvan ontdoet. De
verplichting geldt niet met betrekking tot
radioactieve stoffen, die zich bevinden aan
boord van een schip onder vreemde vlag.

2. De regionale inspecteur van de volks-
gezondheid, belas» met het toezicht op de
hygiëne van het milieu, kan ontheffing ver-
lenen van de in het eerste iid bedoelde ver»
plicht ing.

Art. 39. 1. De in artikel 38 bedoelde admini-
stratie dient te bevatten:

a. vermelding van de symbolen en massa-
getallen en de energietoestand, de activiteit en
zo nodig de hoeveelheid van de radioactieve
stoffen, welke betrokkene heeft bereid, ont-
vangen of door toepassing verbruikt dan wel
waarvan hij zich heeft ontdaan;

b. vermelding van de dag, waarop hij de
radioactieve stoffen heeft bereid, ontvangen of
door toepassing gebruikt, dan wel zich daar-
van heeft ontdaan;

c. vermelding van naam en adres van de-
genen, van wie hij de radioactieve stoffen heeft
ontvangen of aan wie hij de stoffen heeft afge-
geven.

2. De administratie dient tevens te bevatten
een vermelding van de plaats, waar de radio-
actieve stoffen zich bevinden.

3. In de administratie dient voorts na afloop
van elke kalendermaand een overzicht te wor-
den opgenomen van de op het einde van de
maand aanwezige radioactieve stoffen, onder
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vermelding van hun symbolen en massagetal-
len, hun activiteit en zo nodig van hun hoeveel-
heid.

4. De wijze van inrichting van de admini-
stratie behoeft de goedkeuring van de directeur
van de keuringsdienst van waren voor het ge-
bied, waarin degene, die de administratie voert,
is gevestigd.

Art. 40. 1. De in artikel 38 bedoelde aan-
gifte dient binnen een week na afloop van elke
kalendermaand te worden gedaan aan de
directeur van de keuringdienst van waren voor
het gebied, waarin het aanwenden dan wel het
zich ontdoen, waarop de aangifte betrekking
heeft, is geschied, en dient de gegevens, be-
doeld in artikel 39, eerste en derde lid, met be-
trekking tot de afgelopen maand te bevat-
ten.

2. De aangifte dient in tweevoud te worden
gedaan op formulieren, waarvan Onze Minister
het model vaststelt. De beschikking van Onze
Minister wordt in de Staatscourant bekend ge-
maakt ' .

Art 41. Degene, die bevoeydelijk radio-
actieve stolTen aanwendt dan we! zich daarvan
ontdoet, is verplicht aantekening te houden
van de op grond van de artikelen 31 en 32
verrichte metingen en van de resultaten daar-
van.

Art. 42. 1. Onverminderd het in de arakeien
38—41 bepaalde is degene, die radioactieve
stoffen aanwendt, dan wei zich daarvan ont-
doet, verplicht bij zoekraken, diefstal of onge-
wilde verspreiding van radioactieve stoffen.
hiervan onmiddellijk mededeJing te doen aan
de regionale inspecteur van de volksgezond-
heid, belast met het toezicht op de hygiëne van
het milieu.

2. In gevallen, waarin het aanwenden of het
zich ontdoen van de stoffen plaatsvindt bij
arbeid als onderscheidenlijk in artikel 37,
tweede lid, bedoeld wordt de mededeling tevens
gedaan onderscheidenlijk aan de in dat lid ge-
noemde organen.

1 Bij de Aangiftebeschikking radioactieve stof-
fen van 8 dec. 1969 Stcrt. 247, is het formuher
vastgesteld.
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Afdeling 7. Ontheff ingen

Art. 43. 1. In bijzondere gevallen kan Onze
Minister ontheffing verlenen van bepalingen,
vervat in de afdelingen 2, 3,4,4a en 6.

2. Aan een ontheffing als in het eerste lid
bedoeld worden de voorschriften, verbonden,
welke naar het oordeel van Onzs Minister
nodig zijn ter bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen.

§ 4. Beroep

Art. 44. Tegen eon beschikking, waarbij een
nadere eis als in artikel 37 bedoeld wordt ge-
steld, alsmede tegen een beschikking, vastge-
steld krachtens artikel 38, tweede lid, kan de-
gene, die door de beschikking rechtstreeks in
zijn belang is getrotfcn voorziening vragen bij
Onze Minister, onderscheidenlijk, indien het
een beschikking van de Inspecteur-Generaal
der Mijnen betreft, bij Onze Minister van
Economische Zaken. Het gesteide bij of krach-
tens artikel 56, tweede, derde en vierde lid, van
de wet is van overeenkomstige toepassing.

§5. Slotbepalingen

Art. 45. 1. Dit besluit kan worden aange-
haald als: Radioactieve-stoffenbesluit Kern-
energiewet.

2. Het treedt ip werking op een door Ons te
bepalen tijdstip ' .

Oaze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid is belast mer de uitvoering van dit
besluit, dat met de daarb'j behorende nota van
toelichting in her. Staatsblad zal worden ge-
plaatst, enz.

(Uitgegeven 9 oktober 1969.)

1 Ingevolge het Besluit inwerkingtreding Kern-
energiewet is het tijdstip van inwerkingtreding
1 jan. 1970.


